KONTROLNÍ VÝBOR
Zápis ze schŮze Kontrolního výboru (KV) Č.1/2020 konané dne 27.2.2020 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Mikulčicích

Přítomni:

ing.Kurka Milan, Šimčík Bronislav, Bolfík jaroslav

Omluveni:

-

Nepřítomni: »,sté: Ing. Vlašic jan
Program:

l) Zahájeni, program jednání.
2) Kontrola plněni usneseni KV.
3) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Mikulčice /ZO/, Rady obce Mikulčice
/RO/.
4) Konkrétni náměty členů KV týkající se kontrolních aktivit KV v nejbližší době.
5) Organizační záležitosti.
6) Závěr.
ad I) Zahájeni, program jednání
Schůzi v 17:00 zahájil a řídj| ing.kurka Milan (dále předseda). Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
Usnesení 1/2020/1:
Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno
ad 2) Kontrola plněni usneseni KV.
Byla provedena kontrola plněni usnesení z KV Č.5/2019:
-

Požadované smlouvy se společností E.ON byly předloženy Ing.Vlašicem - v pořádku

ad 3) Kontrola zápisu a plněni usnesení Zastupitelstva a RadV obce
1. Rada obce
Byla provedena kontrola zápisů a usnesení č. 21 - 23/2019 a 1- 3/2020:
a. Č.21 - kontrola usnesen a podpisů - v pořádku
b. Č.22 - kontrola usneseni a podpisů - v pořádku
c. Č.23 - kontrola usnesení
-

ing.Vlašic upozorněn na chybné číslo schůze - namísto Č.23 je uvedeno Č.17
nebyla předložena smlouva se Stavební firmou Plus na rekonstrukci kuchyně, Ing.
Vlašic požádán o její předloženi na další schůzi KV

d. Č.1 - kontrola usnesení a podpisů - v pořádku
e. Č.2 - kontrola usnesení a podpisů - v pořádku

Usnesení 1/2020/2:
Kontro|nj výbor upozornil ing.Vlašice na chybějící smlouvu se společnosti Stavební firma plus
a požádal jej o dodání do příští schůze KV a dále upozornil na nesprávně uvedené číslo schůze
rady a požádal jej o opravu.
3 pro, O proti, O zdrž.
schváleno

2. Zastupitelstvo obce
-

7. zasedání
Byla provedena kontrola usnesení a zápisů - v pořádku

ad 4) Konkrétní náměty členů KV týkaiÍcÍ se kontrolních aktivit KV v nejbližší době

-

nebyly vzneseny

ad 5) Organizační záležitosti

Nebyl navržen přesný termín další schůze KV - dle terminu ZO, bude upřesněno dodatečně.
ad 6) Závěr

Předseda poděkoval ostatním členům KV za odvedenou práci a ukončil jednání v 18.30 hodin
Zapsal: Ing.Kurka Milan
předseda KV
Ověřil:Šimčík Bronislav,
člen KV

Bolfík Jaroslav,
člen KV

Podpis a vyjádření zástupce obce:

Vlašic jan,
Místostarosta

